
AKTE VAN ST ATUTENWIJZIGING 

STICHTING BULTERS + MEKKE 

NE 

(na statutenwijziging genaamd: Stichting Bultersmekke Assistancedogs) 

Op zes juni tweeduizendachttien verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in --
Amsterdam:------------------------------

mr. Ralph Willem Ledeboer, advocaat, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone 

Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD -

Amsterdam, geboren in Hengelo (Overijssel) op negen juli negentienhonderdnegenentachtig, van 

wie ik de identiteit heb vastgesteld aan de hand van Nederlands rijbewijs nummer 4766374506.

De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van Stichting Bulters + -
Mekke, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Rotterdam, met -

adres Noorderweg 140, 1222 PG Hilversum en handelsregisternummer 24459343.----

De comparant verklaart dat op eenentwintig maart tweeduizendachttien het bestuur van Stichting 

Suiters + Mekke heeft besloten de statuten van die stichting te wijzigen met inachtneming van de 

vereisten voor een statutenwijziging zeals neergelegd in artikel 15 van die statuten. ----

Ter uitvoering van dat besluit van het bestuur van de stichting tot wijziging van de statuten van de 

stichting verklaart de comparant de statuten als volgt te wijzigen-----------
_______________ ST AT UTE N :-------------

BEGRIPSBEPALINGEN.----------------------

Artikel 1.----------------------------

Steeds als in de statuten van de stichting of in een reglement van de stichting sprake is van:--

"(het) bestuur"--------------------------

wordt daarmee bedoeld: het bestuur van de stichting; ------------

"(de) directeur"--------------------------

wordt daarmee bedoeld: de directeur als bedoeld in artikel 16; ---------

"gewone meerderheid van stemmen"-------------------

wordt daarmee bedoeld: (ten minste) de helft plus een van de uitgebrachte stemmen; -

en ingeval het aantal uitgebrachte stem men oneven is: de kleinst mogelijke meerderheid -

van de uitgebrachte stemmen;---------------------

"(de) raad van toezicht" -----------------------

wordt daarmee bedoeld de raad van toezicht als deze is ingesteld overeenkomstig artikel -

15;--------------------------------

"(de) statuten"-------------------------

wordt daarmee bedoeld: de statuten van de stichting; ------------

"(de) vergadering"-------------------------

wordt daarmee bedoeld: de vergadering van het bestuur.------------

NAAM EN ZETEL.------------------------

Artikel 2.-----------------------------

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bultersmekke Assistancedogs.--------

2. De stichting is gevestigd te Rotterdam. ------------------

DOEL EN MIDDELEN.----------------------

Artikel 3.-----------------------------
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1. De stichting streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in -

artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats 

komt.-------------------------------

2. De stichting heeft ten doel: -----------------------

(a) het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het 

helpen van mensen met een geestelijke (verstandelijke) of lichamelijke beperking -

aan een assistentiehond; en--------------------

(b) alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel. -

3. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals: ---

het begeleiden van mensen die zelf hun hand opleiden tot een assistentiehond;-

het opleiden van instructeurs;-------------------

het geven van informatie en voorlichting;---------------

vermogen bijeen te brengen en te beheren; --------------

op enigerlei wijze geld, goederen of dieren beschikbaar te stellen aan personen of -

instellingen die daarvoor op grand van het doel in aanmerking komen; ----

het trainen van assistentiehonden;-----------------

het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien -

en voor zover dat voor de verwezenlijking van het doel van de stichting nuttig kan -
zijn;----------------------------

alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of ---

noodzakelijk zijn. ------------------------

4. De stichting heeft niet ten doel het behalen van winst.-------------

5. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurders 

en/of aan eventuele medewerkenden en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan 

van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben. --------

6. De statuten moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 5b Algemene wet inzake -

rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt, stelt aan als algemeen nut 
beogende instellingen. -----------------------

DUUR. ---------------------------
Artikel 4.------------------------------

De stichting duurt onbepaalde tijd voort. --------------------

BESTUUR.----------------------------

Artikel 5.----------------------------

Taak -------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur moet steeds handelen 

in overeenstemming met de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 lid 5. ------

Samenstelling, benoeming, defungeren 

2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders. Het bestuur stelt het aantal ---

bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal. --------------

3. Het bestuur benoemt de bestuurders voor een eerste periode van vier jaar. Een bestuurder 

kan ten hoogste tweemaal tel kens voor een periode van twee jaar terstond warden --

herbenoemd, met een maximum van acht jaar in totaal. Alleen natuurlijke personen kunnen 
bestuurder zijn. ---------------------------
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4. Een persoon kan niet tot bestuurder worden benoemd als deze persoon door de ---

Nederlandse rechter is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als -

bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, het misdrijf is gepleegd in -

de hoedanigheid van bestuurder of een vergelijkbare hoedanigheid en nog geen vier -

kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling. --------------

5. Het bestuur kan een rooster opstellen op grond waarvan bestuurders aftreden.----

6. Als de stichting geen drie bestuurders meer heeft, maar wel twee, blijft het bestuur wettig -

samengesteld en volledig bevoegd, maar moet in de ontstane vacature(s) wel zo spoedig -

mogelijk voorzien worden. ----------------------

Blijft er nog maar een bestuurder over dan is deze tot niets anders bevoegd dan tot -

benoeming van een of meer bestuurders; bovendien kan hij ontslag nemen. ----

Als het bestuur geheel ontbreekt geldt de regeling in de wet. -----------

7. ledere bestuurder kan geschorst en ontslagen worden door een aan hem, door de overige 

bestuurders gezamenlijk ondertekende, verklaring. -------------

Daartoe kan alleen besloten worden nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om 

in een vergadering van het bestuur het woord te voeren, met dien verstande dat de -

betrokkene in een vergadering van het bestuur niet wordt meegerekend bij de bepaling van 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur. Bovendien heeft hij niet 

het recht stem uit te brengen ter zake van zijn ontslag.------------

Een schorsing eindigt als deze niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag is -
gevolgd. ----------------------------

8. In aanvulling op artikel 5 lid 7 van deze statuten en artikel 298 van Boek 2 van het --

Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder van de stichting vanaf: --------

(a) zijn overlijden;-------------------------

(b) het moment dat hij vrijwillig of periodiek aftreedt; -------------

(c) zijn ontslag in een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk -

ondertekende, verklaring als bedoeld in artikel 5 lid 7;-----------

(d) het moment dat de Nederlandse rechter hem veroordeelt wegens een misdrijf als -
bedoeld in artikel 5 lid 4;----------------------

(e) het moment dat zijn faillissement onherroepelijk wordt;-----------

(f) het moment dat hij onder curatele wordt gesteld; en------------

(g) het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van 

toepassing is.------------------------

Vervanqing ----------------------------

9. Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is, wordt de stichting bestuurd door de --

overblijvende bestuurders. Als er meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, blijft het -

bestuur bevoegd bestuurders te benoemen of het aantal bestuurders terug te brengen met 

inachtneming van artikel 5 lid 2 tot en met 4. Onder verhinderd (belet) wordt hier verstaan 

de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: ---
(a) schorsing;---------------------------

(b) ziekte; of--------------------------

(c) onbereikbaarheid, ------------------------

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de 

mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan.-----



DE BRAUW 
BLACKSTONE 

RO 4 

Ontbreken (ontstentenis) betekent dat een bestuurder zijn functie niet meer kan uitoefenen 

als gevolg van een omstandigheid anders dan door verhindering. Hieronder vallen in ieder 

geval de omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 8.-------------

10. Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is voor een periode van drie maanden en in die 

periode geen vervangende bestuurder is benoemd door het bestuur, kan de rechtbank een 

bestuurder benoemen op verzoek van iedere belanghebbende. ----------

11. De vervangende bestuurder die benoemd is door het bestuur of de rechtbank treedt 

automatisch af op het moment dat de bestuurder die verhinderd was zijn functie weer kan 

uitoefenen. De vervangende bestuurder die door de rechtbank is benoemd, treedt verder -

automatisch af als het bestuur alsnog een vervangende bestuurder benoemd. ----
Bezoldiqing ----------------------------

12. Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Bestuurders -

ontvangen een vergoeding voor bij de uitoefening van hun taak gemaakte kosten en een -

vacatiegeld dat niet bovenmatig is. Voor een vergoeding van onkosten moet een --

bestuurder de nota's en andere bescheiden waaruit die onkosten blijken aan het bestuur -
overleggen. ----------------------------

Artikel 6.-------------------------------~ 

1. Het bestuur kiest uit de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Dezelfde persoon kan secretaris en tevens penningmeester zijn. ---------

2. Het bestuur stelt zelf zijn werkwijze vast, maar neemt daarbij in acht de inhoud van de -

statuten en, als er een bestuursreglement is, het bestuursreglement. --------

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van de overeenkomsten die zijn omschreven in --
artikel 291 van Baek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -------------

VERTEGENWOORDIGING.---------------------

Artikel 7.------------------------------

1. De stichting kan warden vertegenwoordigd:-----------------
door het bestuur; ---~-------------------

door twee gezamenlijk handelende bestuurders; of-----------

door een bestuurder tezamen met een directeur als bedoeld in artikel 16. ----

2. Het bestuur kan aan een of meer personen volmacht geven om de stichting met een of -

meer anderen binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

VERGADERINGEN.-----------------------

Artikel8.-------------------------------~ 

1. Het bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar en oak als een bestuurder dat wil. --

2. De bestuurder die wil dat een bestuursvergadering ("vergadering") plaatsvindt of de -

bestuurder die door de voorzitter is aangewezen, roept het bestuur schriftelijk op en -

vermeldt in de oproeping de plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen -

die warden behandeld. -----------------------

De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende -

gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de -
vergadering. ----------------------------
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3. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders en de personen die daartoe zijn -

uitgenodigd door degene die de vergadering leidt overeenkomstig artikel 8 lid 4. ----

4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. De voorzitter kan een andere ---

bestuurder als voorzitter van een bepaalde vergadering aanwijzen. Als de voorzitter -

afwezig is, bepalen de andere bestuurders tijdens de vergadering wie als voorzitter -
daarvan optreedt.--------------------------

5. ledere bestuurder heeft een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht 
niet uitgebracht te zijn. -----------------------

Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen, maar uitsluitend door 

een andere bestuurder en op grond van een aan deze schriftelijke of langs elektronische -
weg reproduceerbare volmacht. ---------------------

6. Alie besluiten in vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; -
tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. ----------

Als ten aanzien van een voorstel de stemmen staken wordt het geacht verworpen te zijn. -

7. In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. -----

8. In vergadering kan alleen rechtsgeldig besloten worden als daar meer dan de helft van het 

totaal aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in --

overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen. ------------

Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan -

het bestuur toch geldige besluiten nemen als alle bestuurders daarmee hebben ingestemd. 

9. Als niet meer dan de helft van het totaal aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 

is in een vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die plaatsvindt tussen 

de zevende en de vijftiende dag na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan 

ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is, worden besloten -

over alle onderwerpen die in de oproeping voor de eerst gehouden vergadering vermeld -

waren en die bovendien in de oproeping voor de tweede vergadering vermeld zijn. Bij de -

oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden -

genomen ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. ---

Het in dit lid 8 bepaalde geldt niet voor besluiten zoals bedoeld in artikel 18 van de --
statuten. ------------------------------

Artikel9.--------------------------------

1. In elke vergadering houdt de secretaris van het bestuur de notulen of laat de notulen -

houden. Als de secretaris afwezig is bepaalt de vergadering zelf wie dat zal doen.--

De ter vergadering aanwezige bestuurders stellen de notulen van de vergadering vast in -

diezelfde vergadering. Daarna worden de vastgestelde notulen door de voorzitter en de -

secretaris van de vergadering ondertekend. Ook kunnen de voorzitter en de secretaris van 

de volgende vergadering de notulen van de eerdere vergadering vaststellen. -----

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen als dit schriftelijk of op 

reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle bestuurders met deze 

manier van besluitvorming hebben ingestemd. ---------------

Van elk aid us genomen besluit wordt door het bestuur een verslag opgemaakt en dit -

verslag wordt door de voorzitter en secretaris van het bestuur ondertekend.-----

Op besluiten zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten kan het hier bepaalde niet worden 

toegepast.-----------------------------
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TEGENSTRIJDIGE BELANGEN.--------------------

Artikel 10. ------------------------------
1. Een bestuurder of directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en een bestuurder -

onthoudt zich van stemming over een besluit van het bestuur indien hij bij het onderwerp -

van het besluit van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat ---

tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of 
organisatie. ----------------------------

2. Wanneer het bestuur op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 1 geen besluit kan nemen, 

wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Als er geen raad van toezicht is -

ingesteld op grond van artikel 15, wordt het besluit genomen door het bestuur onder -

schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -

BELEIDSPLAN. 

Artikel11.-----------------------------

Het bestuur stelt een een- of meerjarig actueel beleidsplan op waarin het bestuur aangeeft hoe -

uitvoering wordt gegeven aan het doel van de stichting. Het bestuur actualiseert dit plan als dat -
nodigis.-------------------------------

Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de stichting voor een 

of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een -

omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht, een beschrijving van de 

resultaten die worden beoogd met de uitvoering van het beleid en ten minste een beschrijving -

van:----------------------------------

(a) de werkzaamheden die de stichting verricht;-----------------
(b) hoe eventuele fondsen worden geworven; -----------------

(c) hoe inkomsten en vermogen worden beheerd; en---------------

(d) hoe en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed. --------

GELDMIDDELEN. ------------------------
Artikel 12. ----------------------------

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:-------------------

wat wordt verkregen krachtens erfstelling, legaat of schenking;---------
bijdragen; ----------------------------

subsidies, renten en andere baten. --------------------

BOEKJAAR. ---------------------------~ 

Artikel 13. 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----------

2. Elk jaar per eenendertig december worden de boeken van de stichting afgesloten. ---

3. Het bestuur moet een administratie bijhouden en deze minimaal zeven jaar bewaren in -

overeenstemming met artikel 2: 10 Burgerlijk Wetboek. -------------

4. De administratie van de stichting moet zo zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:----

(a) de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en vacatiegelden 

aan de afzonderlijke bestuurders of aan een of meer anderen die van een orgaan -

van de stichting deel uitmaken;-------------------

(b) de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer en de andere door de 

instelling gemaakte kosten; en--------------------
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(c) de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de -
stichting. ---------------------------

5. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een balans -

op betreffende het kapitaal van de stichting en ook een staat van baten en lasten --

betreffende de inkomsten en uitgaven van de stichting over het afgelopen boekjaar en stelt 

hij een en ander op papier. Het bestuur kan een deskundige benoemen om de balans en -

staat van baten en lasten te controleren. ------------------

6. De balans en staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 6 lid 5 worden binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt via internet. -------
COMMISSIES. -------------------------

Artikel 14. -----------------------------

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en ----

bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. ------
RAAD VAN TOEZICHT. -----------------------

Artikel 15. ----------------------------
Het bestuur is bevoegd een raad van toezicht in te stellen of een ingestelde raad van toezicht op 

te heffen. Een ingestelde raad van toezicht zal in ieder geval tot taak hebben het houden van -

toezicht op het bestuur en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De verdere -

taken, (wijze van) samenstelling en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement -
worden vastgesteld.---------------------------

Toezichthouders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Toezichthouders -

ontvangen een vergoeding voor bij de uitoefening van hun taak gemaakte kosten en een --

vacatiegeld dat niet bovenmatig is. Voor een vergoeding van onkosten moet een toezichthouder 

de nota's en andere bescheiden waaruit die onkosten blijken aan de raad van toezicht ---
overleggen. ------------------------------

DIRECTEUR.--------------------------

Artike116.------------------------------

1. Het bestuur kan een directeur benoemen en ontslaan, en deze belasten met de dagelijkse 

gang van zaken van de stichting.---------------------

2. Het bestuur kan besluiten dat een directeur (ook) de functietitel van algemeen secretaris -

draagt.------------------------------

3. Tenzij het bestuur anders besluit, wordt een directeur als bedoeld in lid 1 van dit artikel als 

toehoorder voor een vergadering van het bestuur uitgenodigd met in achtneming van -

artikel 8 lid 3 en heeft het recht het woord te voeren in die vergadering. Een directeur heeft 

geen stemrecht als bedoeld in artikel 8 lid 5. -----------------

REGLEMENTEN. -------------------------
Artikel 17. -----------------------------

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement en een of meer andere reglementen vaststellen met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 18.------------------

Een bepaling in een reglement in strijd met de wet en/of met de statuten is nietig.-----

BIJZONDERE BESLUITEN. ---------------------

Artikel 18. ------------------------------

1. Elk besluit tot:--------------------------

(a) wijziging (aanvulling daaronder mede begrepen) van de statuten; -------
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(b) het aangaan van een fusie en tot het aangaan van een splitsing, beide zeals --

bedoeld in Baek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de stichting betrokken is; -

(c) ontbinding van de stichting; --------------------

(d) het op grand van artikel 15 instellen van een raad van toezicht;--------

(e) het op grand van artikel 16 benoemen of ontslaan van een directeur;------

(f) het op grand van artikel 7 lid 2 verlenen van een volmacht; en--------

(g) het vaststellen of wijzigen van een reglement,--------------

kan slechts warden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of -

vertegenwoordigd zijn, en uitsluitend met een meerderheid van ten minste twee/derden -

van de uitgebrachte stemmen.----------------------

2. Als in een hier bedoelde vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd -

zijn, wordt tussen de zevende en de vijftiende dag daarna opnieuw een vergadering -

gehouden. ----------------------------
Daarin kan als daar meer dan de helft van het totaal aantal bestuurders aanwezig of -

vertegenwoordigd is over het desbetreffende voorstel warden besloten, echter niet anders 

dan met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. --

3. Geen wijziging van de statuten is van kracht dan nadat deze is opgenomen in een notariele 
akte.-------------------------------

Tot ondertekening van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk en zelfstandig bevoegd. -

4. lngeval van ontbinding door besluit van het bestuur treden de bestuurders als vereffenaars 

van het vermogen van de ontbonden stichting op; maar het bestuur kan een of meer -

andere vereffenaars aanwijzen. ---------------------

5. Tijdens de periode van vereffening blijven de statuten zo veel mogelijk van kracht. ---

6. Het bestuur of de vereffenaar besteedt een eventueel batig liquidatiesaldo aan:----

(a) een Nederlandse instelling zeals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake --

rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling een 

soortgelijk doel heeft als de stichting; of----------------

(b) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 

beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. -------------

7. Het bestuur of de vereffenaar wijst een bewaarder aan die de administratie van de stichting 

zeven jaar bewaart als bedoeld in artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek.--------

ONVOORZIENE GEVALLEN.---------------------

Artikel 19. ----------------------------
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en ook de reglementen van de stichting niet voorzien, 
beslist het bestuur. ---------------------------

Het stuk waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit, wordt aan deze akte 

gehecht.-------------------------------

Van het bestaan van de volmacht is mij genoegzaam gebleken. De schriftelijke volmacht wordt -

aan deze akte gehecht.--------------------------

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is -

vermeld. lk heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft -

verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte 

voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten warden ---
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voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend 
is, en ik de akte ondertekend. ----------------------

(get.): R.W. Ledeboer, C.A. Voogt.---------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


